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* a megfelelő aláhúzandó



 

I. 

AZ  ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 

A)   AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI 

A kari képzések átfogó reformja az elmúlt években megtörtént, a megújított tantervek és tantárgyak felmenő 

rendszerben használatba kerültek. A kari struktúra is átalakításra került, valamint több változás is történt az 

oktatói oldalon. 

 

B)   AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 

A szervezeti egységek megváltozott nevét, valamint az oktatói állományban bekövetkezett változásokat fel 

kell vezetni a tantárgyi adatlapokra.  

 

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE  

Az érintett szervezeti egységek adatszolgáltatása alapján a legtöbb változás átvezetésre került. Néhány 

esetben még nem sikerült dönteni a tárgyfelelős személye felől, ezek a rekordok egyelőre változatlanok 

maradtak. 

Az előterjesztés mellékleteként megtalálható az alap- és mesterképzési szakok, valamint a doktori képzés 

tantárgyi adatbázisa. 

 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

A tantárgyi adatlapok aktualizálását követően reális képet mutatunk a képzési keretekről.  

 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

- 

 

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

- A Kari Tanács 2019. október 10-i ülésén tárgyalt és elfogadott „Javaslat a Közlekedésmérnöki és 

Járműmérnöki Karon lévő mesterképzési szakok tantárgyi adatlapjainak és tantervének módosítására” c. 

előterjesztés 

- A Kari Tanács 2020. szeptember 4-i ülésén tárgyalt és elfogadott „Javaslat új PhD tárgy elfogadására és a 

meglévő tantárgyi adatlapok aktualizálására” c. előterjesztés 

- A Kari Tanács 2021. június 18-i ülésén tárgyalt és elfogadott „Javaslat a megújított tantervű kari 

alapképzési szakok tantárgyi adatlapjaira és tantervi kiegészítésére” c. előterjesztés 

 

II. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy 

1. elfogadja az alapképzési szakok tantárgyi adatlapjai aktualizálására tett javaslatot, 

2. elfogadja a mesterképzési szakok tantárgyi adatlapjai aktualizálására tett javaslatot, 

3. elfogadja a doktori képzés tantárgyi adatlapjai aktualizálására tett javaslatot. 

 

Felelős/ök: Dr. Mándoki Péter dékán 

 

Határidő/részhatáridő: azonnal 

 

Hatálybalépés ideje: 2022. szeptember 1. 

 

Kérem a Kari Tanácsot, hogy az előterjesztett határozati javaslatokat fogadja el. 

 

Budapest, 2022. június 1. 

 

Dr. Mészáros Ferenc 

oktatási dékánhelyettes 


